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KIMITOÖNS TAXA FÖR INSAMLING OCH TRANSPORT AV SLAM FRÅN SLAMAV-
SKILJARE OCH SLUTNA TANKAR FRÅN OCH MED 1.1.2016  
 

1 ALLMÄNT 
På Kimitoön har man en kommunalt ordnad avfallstransport, som också innefattar slam från bo-
städers slamavskiljare och slutna tankar. Vid avfallstransporten följs de avfallshanteringsbestäm-
melser och avfallstaxor som fastställts av Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd.  Sydvästra 
Finlands Avfallsservice Ab ansvarar för att i praktiken arrangera den kommunala avfallsservicen. 
 
Denna taxa är ikraft på Kimitoöns huvudö, samt på de öar som har bro- eller färjeförbindelse. 
Med avgifterna i den här taxan täcker man Kimitoöns kostnader för insamling och transport av 
slam till kommunens reningsverk för avloppsvatten samt behandlingen vid reningsverket, samt de 
administrativa kostnaderna som uppstår vid insamlingen och transporten av slammet som t.ex. 
upprätthållande av register och fakturering.   
 
Tömningen av slamavskiljare och slutna tankar sker på vardagar. Under veckosluten upprätthålls 
en jour, vilket möjliggör beställande av tömningar i brådskande fall också under veckosluten. 
 

1.1 Definitioner  
 

Med slam avses här det slam som uppstått vid boende och som samlats i fastighetens slamavskil-
jare, fällningsbehållare i fastighetens minireningsverk eller i andra vattenreningssystem eller slam 
som samlats i slutna tankar.   
 
Uppsamlingsplatser är avloppsanläggningar vid bostads- och fritidsbostadsbyggnader som är för-
sedda med slamavskiljare eller slutna tankar.   
 
Med uppsamlingsbehållare avses slamavskiljare, fällningsbehållare, slutna tankar och andra an-
läggningar som töms på slam.  
 

2 AVGIFTER 
För tömning av slamavskiljare och slutna tankar på Kimitoön faktureras en transportavgift och en 
behandlingsavgift. Utöver transportavgiften och behandlingsavgiften är följande tilläggsavgifter i 
bruk: extra transportavgift, avgift för tömningsavstånd, avgift för specialingrepp, avgift för onödig 
tömning, transportavgift under veckoslut, extra transportavgift under veckoslut och kilometerav-
gift under veckoslut.  
 
De ikraftvarande avgifterna finns i en tabell som bilaga till taxan. Till avgifterna tillkommer vid 
faktureringen ikraftvarande mervärdeskattesats.  
 

2.1 Transportavgift  
Transportavgiften täcker kostnaden för insamling och transport av slammet. I den ingår tömningen 
av uppsamlingsbehållaren som finns på uppsamlingsplatsen. Det kan finnas 1-3 uppsamlingsbehål-
lare, från vilka den tömda mängden slam är totalt under 5 m3.   
 

2.2 Behandlingsavgift  
I behandlingsavgiften ingår avgifter enligt det kommunala reningsverkets taxa samt förvaltnings-
kostnader. I behandlingsavgiften beaktar man om slammet kommer från en slamavskiljare, fäll-
ningsbehållare eller från en sluten tank. 
 

2.3 Tilläggsavgifter 
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2.3.1 Extra transportavgift, slam 5m3 eller mera                 
Om det på uppsamlingsplatsen töms 5 m3 slam eller mera, tillsätts utöver transportavgiften en ex-
tra transportavgift, som är 30 % av transportavgiften.   
 
2.3.2 Avgift för tömningsavstånd 
Om uppsamlingsredskapet inte kan köras närmare än 20 meter från uppsamlingsbehållaren, bero-
ende av uppsamlingsplatsen eller placeringen av uppsamlingsbehållaren eller på grund av kundens 
förbud, debiteras en avgift för tömningsavstånd.  
 
2.3.3  Avgift för onödig tömning 
En avgift för onödig tömning debiteras om uppsamlingsbehållaren är tom eller det inte går att hitta 
den genom att följa givna anvisningar eller om den innehåller olämpligt material eller om dess 
skick hindrar en tömning eller om färdrutten till uppsamlingsbehållaren är ofarbar eller det finns 
hinder på rutten som gör att tömning inte är möjlig.  

 
 2.3.4  Transportavgift på veckoslut 

Om tömningen sker med en beställning gjord via veckoslutsjouren är transportavgiften en tredub-
bel transportavgift.   
 

 2.3.5  Extra transportavgift på veckoslut, slam 5 m3 eller mera 
Om det på uppsamlingsplatsen töms 5 m3 slam eller mera under ett veckoslut, tillsätts utöver 
transportavgiften en extra transportavgift, som är 30 % av transportavgiften under veckoslut.   

 
 2.3.6  Kilometeravgift under veckoslut 
 

Kilometeravgiften under veckoslut läggs till tömningsavgiften vid tömningar gjorda genom en be-
ställning via veckoslutsjouren, utgående från den totala kilometermängden. Sträckan räknas från 
dejoureringsplatsen till tömningsplatsen och tillbaka via reningsverket till dejoureringsplatsen.   

 
 2.3.7  Avgift för specialingrepp 

Om uppsamlingsbehållaren på separat beställning måste tömmas inom fem vardagar från att be-
ställningen gjorts, debiteras en avgift för specialingrepp enligt de förverkligade arbetstimmarna. 
Debiteringen för arbetstimmarna börjar då uppsamlingsredskapet blir tvunget att avvika från den 
planerade körrutten. 
 
Om avhämtningen av slammet förutsätter speciella ingrepp tilläggs en avgift för specialingrepp ut-
gående från antalet arbetstimmar till tömningsavgiften. Specialingrepp för att tömma uppsam-
lingsbehållare är t.ex. att avlägsna jordmassor eller is samt tömningar som görs med traktor eller 
pråm. Driftkostnaderna för ett avvikande uppsamlingsredskap, såsom en pråm, inkluderas inte i 
denna taxa. 
 
Minsta debitering är en timme. 

 

3 FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTER, FAKTURERING OCH INDRIVNING  
Avgifterna för insamling och transport av slam från slamavskiljare och slutna tankar fastställs och 
debiteras av avfallsnämnden. Avgifterna betalas till Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab som 
sköter faktureringen.   
 
Avgifterna för insamling och transport av slam åläggs innehavaren till bostaden, från vilken av-
loppsvattnet leds till uppsamlingsplatsen. Om innehavarens namn inte har meddelats till avfallsre-
gistret som uppehålls av avfallsnämnden, åläggs bostadens ägare att avlägga avgifterna.  
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Avgifterna ska betalas senast på förfallodagen oberoende av ändringssökande. Om avgiften inte 
betalas inom utsatt tid ska en årlig dröjsmålsränta på det förfallna beloppet betalas från och med 
förfallodagen enligt 4§:n i räntelagen.   
 
Indrivningen sker i enlighet med indrivningslagen. En indrivningsavgift uppbärs för betalnings-
påminnelser i enlighet med indrivningslagen.  
 

4 INLÄMNANDE AV ANMÄRKNING   
Den betalningsskyldige eller en av denne befullmäktigad representant kan göra en anmärkning gäl-
lande avgiften inom 14 dagar från mottagandet av räkningen. Anmärkningen görs skriftligt till 
Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd. Avgifter kan ändras eller helt och hållet tas bort utgå-
ende från en skriftlig anmärkning.   

5 IKRAFTTRÄDANDE 
Den här avfallstaxan träder i kraft den 1.1.2016. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Avgiftsbilaga: 
 
Avgifter för insamling och transport av slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar på Kimitoön från 
och med den 1.1.2014: 
 
  Avgift €/tömning, moms 0 %  
2.1 Transportavgift 61,38 
2.3 Tilläggsavgifter:  
2.3.1 Extra transportavgift, slam 5 m3 eller 
mera 

18,41 

2.3.2 Avgift för tömningsavstånd 10,16 
2.3.3 Onödig tömning 30,69 
2.3.4 Transportavgift under veckoslut 184,15 
2.3.5 Extra transportavgift under veckoslut, 
slam 5 m3 eller mera 

55,24 

  
 Avgift €/km, moms0% 
2.3.6 Kilometeravgift under veckoslut 0,930 
  
 Avgift €/timme, moms 0 % 
2.3.7 Avgift för specialingrepp 65,13 
  
2.2 Behandlingsavgifter för slam  €/m3, moms 0 % 
Slamavskiljare eller fällningsbehållare 15 
Sluten tank 12 
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